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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka yang dimaksudkan sebagai dasar 

teori dalam studi ini. Ini dimaksudkan agar analisis dalam studi  ini mempunyai 

pijakan konsep evolusi yang jelas dalam membedah permasalahan yang dihadapi oleh 

evolusi Kota Surakarta dan sekitarnya.  Pertama kali akan dibahas tentang konsep 

evolusi, yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka evolusi ekonomi dan sosial, dan 

terakhir adalah pendekatan evolusi. 

 

2.1. Konsep  Evolusi  

Setiap kehidupan masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan 

yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau  mungkin justru suatu kemunduran. 

Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan mencakup nilai-nilai sosial, 

norma sosial, pola perilakuan, organisasi sosial, stratifikasi  sosial, dan sebagainya. 

Dimaksud perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku 

manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain.  
Faktor penyebab perubahan sosial, di antaranya  adanya akumulasi 

kebudayaan dan penemuan baru; perubahan jumlah penduduk; dan konflik. 

Kebudayaan dalam kehdupan masyarakat senantiasa terjadi akumulasi, yaitu suatu 

kebudayaan semakin lama semakin beragam dan bertambah secara akumulasi. 

Bertimbunnya kebudayaan ini karena adanya penemuan baru dari anggota masyarakat 

pada umumnya. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan 

perubhan pada struktur  masyrakat, terutama mengenai lembaga-lembaga 

kemsasyarakatan. Sebagai misal transmigrasi, menyebabkan perubahan sosial, 

ekonomi, politik pada daerah transmigrasi. Konflik antar anggota masyarakat dapat 

terjadi karena adanya perubhan masyarakat yang pesat. Masyarakat yang heterogen 

biasanya ditandai dengan kurang dekatnya hubungan antara orang yang satu dengan 

orang atau kelompok lainnya. Sementara itu, kondisi pemenuhan kebutuhan semakin 

terbatas, sehingga persaingan tidak dapat dihindari. Jika proses ini memuncak, maka 
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konflik akan terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Dalam keadaan konflik, 

dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu pula individu pada 

umumnya sangat mudah terpengaruh pada hal-hal yang baru. Misalkan adanya 

pengangguran, dalam situasi ini apabila terdapat ide baru atau ada tawaran pekerjaan 

baru, biasanya direspons oleh masyarakat.  

Salah satu bentuk perubahan sosial adalah  evolusi. Dalam konsep sosiologi, 

evolusi merujuk pada pertumbuhan kehidupan masyarakat, yang berarti perluasan, 

perkembangan, komplikasi, dan deferensiasi. Pertumbuhan merupakan proses 

perkembangan kemampuan suatu obyek; bergerak maju menuju satu arah; 

berlangsung secara pasti; berproses secara gradual; dan fase tahapannya dapat 

dibedakan satu sama lain (Sztompka, 2004:106). 

 Lebih lanjut,  Spencer (1972:40) menjelaskan berlangsungnya evolusi  yaitu: 

(1) dari yang sederhana menuju ke yang kompleks; (2) dari tanpa bentuk yang dapat 

dilihat ke keterkaitan bagian-bagian; (3)dari keseragaman, homogenitas ke 

spesialisasi, heterogenitas; dan (4) dari ketidakstabilan ke kestabilan. Proses seperti 

itu bersifat universal. Dalam realitas kehidupan, yakni masyarakat, pemerintahan, 

manufaktur, perdagangan, bahasa, literatur, ilmu pengetahuan, seni, dan lainnya, 

berlaku hukum evolusi yang sama: dari kesederhanaan ke bentuk yang kompleks, 

melalui diferensiasi.  

Secara teoritis, terdapat tiga kelompok besar teori evolusi yang menjelaskan 

adanya perubahan sosial di masyarakat, yaitu evoluniasme klasik, neoevolusionisme, 

dan teori modernisasi  (Sztompka, 2004:115-164).  

Menurut evoluniasme klasik,  proses evolusi  mengikuti logika historis yang 

mempunyai bentuk, pola, logika, atau makna unik yang melandasi banyak kejadian. 

Polanya dapat diketahui sehingga dapat direkostruksikan. Rekonstruksi ini akan 

memberikan pemahaman mengenai sejarah masa lalu dan dapat dimanfaatkan untuk 

memprediksi sejarah masa lalu.  Obyek yang mengalami perubahan adalah 

keseluruhan manusia, kemanusiaan, dan umat manusia. Perubahan masyarakat ini 

dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, terjadi dimana saja, dan merupakan realitas 
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sosial.  Bentuk perubahannya, mengarah dan bergerak dari bentuk primitif  ke bentuk 

yang berkembang, dari keadaan yang sederhana ke keadaan yang kompleks. 

Perubahan evolusi berpola unilinier, mengikuti pola tunggal. Selanjutnya, perubahan 

evolusi dianggap bertahap, terus-menerus, meningkat, dan kumulatif. Gerakan  

evolusi secara menyeluruh adalah lancar, berkelanjutan,  ataupun bisa bergerak secara 

radikal.  Evolusi memiliki mekanisme penyebab yang sama, yang menggerakkan 

proses ke depan. Tenaga pendorong bawaan ke arah perubahan berasal dari dalam 

masyarakat itu sendiri. Perubahan evolusi dianggap spontan, terjadi secara tidak 

sengaja, dan dianggap menghasilkan kehidupan manusia yang makin baik.  

Teori evoluniasme klasik terdapat banyak kritikan, tentangan, dan ditolak 

dengan berbagai alasan. Berbagai pandangan teori klasik dianggap tidak masuk akal, 

dan premisnya tidak dapat dipertahankan. Di antaranya, proses evolusi secara historis 

bersifat acak dan kebetulan. Seringkali, hanya sebagian kecil saja perubahan dari 

dalam yang menjadi syarat bagi perubahan sosial secara menyeluruh. Demikian pula, 

proses perubahan tunggal tak pernah terjadi dalam kenyataan. Proses perubahan yang 

terjadi adalah perubahan sebagian-sebagian, baik secara terpisah, paralel, 

berpotongan, tumpang-tindih, atau bertolak belakang. Berbagai fenomena seperti 

urbanisasi, indistrialisasi, migrasi, proletarisasi, sekulerisasi, demokratisasi, dan 

lainnya,  bukanlah perubahan sosial tunggal. Dalam kenyataan pula, evolunisme 

seringkali tidak membawa ke arah masa depan yang lebih baik. Berbagai peperangan, 

perkembangan industri, teknologi, peperangan, dan urbanisasi, membawa masalah 

kemanusiaan yang menakutkan.  Atas dasar berbagai kritikan ini, teori evolusi klasik 

di pertangahan abad ke-20 menjadi mati suri, sehingga muncul teori yang 

merivisinya, yaitu neoevolusionisme.  

Neoevolusionisme muncul pada tahun 1950-an.  Ia mencari landasan baru bagi 

teori evolusi melalui disiplin empiris mengenai perubahan sosial, yaitu temuan 

palaentologi, arkeologi, antropologi budaya, etnologi, dan historiografi. Terdapat  

berbagai variasi tokoh  neoevolusionisme, namun tokoh yang  cukup menonjol dari 

kelompok ini adalah Talcot Parson (Sztompka, 2004:140). Menurut  Parson, setiap 
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fase perubahan sosial dibedakan oleh  semakin tingginya derajat kekompleksan  

dengan meningkatnya jumlah dan jenis unit spesialis dalam masyarakat. Karena itu 

diperlukan bentuk baru  kerjasama, koordinasi, dan organisasi. Evolusi sosial budaya 

dimulai dengan variasi dan diferensiasi  dari bentuk  sederhana ke bentuk yang 

semakin kompleks. Evolusi tidaklah  unilinier tetapi multilinier. 

Lebih lanjut menurut Parson (1966:22-23; 1971: 26-28),  terdapat empat 

mekanisme dasar evolusi: diferensiasi, peningkatan daya adaptasi, pemasukan, dan 

generalisasi nilai.  Mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit  khusus 

secara struktural  dan fungsional. Deferensiasi  berarti pembagian satu unit dalam 

masyarakat menjadi dua atau lebih unit yang ciri dan fungsi pentingnya berbeda-

beda. Contohnya adalah pembagian keluarga petani menjadi keluarga modern dan 

keluarga yang menggunakan organisasi modern. Mekanisme peningkatan  daya 

adaptasi berarti peningkatan efisiensi setiap unit baru, pelaksanaan fungsinya lebih 

khusus dan lebih efektif dibanding keseluruhan  yang sebelumnya lebih seragam. 

Peningkatan daya adaptasi adalah proses yang memungkinkan penyediaan 

sumberdaya dalam jumlah lebih banyak untuk unit sosial sehingga pelaksanaan 

fungsinya dapat dibebaskan dari hambatan yang dihadapi oleh  pendahulunya. 

Contoh, pabrik modern mampu memproduksi lebih banyak dan lebih beragam 

daripada produksi keluarga petani. Mekanisme pemasukan berartiintegrasi unit-unit 

baru ke dalam  masyarakat, menjaga keharmonisan pelaksanaan fungsinya dalam 

suasana hubungan yang baru. Misalnya, munculnya norma, nilai, dan peraturan baru. 

Mekanisme generalisasi nilai berarti merumuskan standar norma pada tingkat yang 

cukup umum sehingga mencakup unit baru yang beragam dan yang memberikan  

legitimasi terhadap unit baru.  Keempat mekanisme  dasar evolusi tersebut  beroperasi 

bersama-sama.  Keadaan masyarakat tertentu merupakan hasil proses progresif yang 

melibatkan keempat perubahan tersebut.  

Evolusi setiap kelompok  masyarakat mengikuti empat tahapan, yaitu primitif, 

primitif maju, menengah, dan modern. Masyarakt primitif sangat seragam dan 

homogen. Tidak terdiferensi dalam subsistem spesialis. Inti ikatan sosial ditentukan 
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oleh hubungan kekerabatan dan agama. Partisipasi masyarakat ditentukan oleh status 

yang diwarisinya. Tahap primitif maju dicapai ketika muncul diferensiasi sehingga 

terbentuk subsistem fungsi politik yang  bebas diri dari pengaruh agama, sehingga 

nilai suci dan sekuler dapat dibedakan. Partisipasi masyarakat lebih ditekankan pada 

kriteria prestasi daripada warisan. Tahap masyarakat menengah, ditandai oleh 

perkembangan tulisan yang memungkinkan akumulasii nformasi, komunikasi jarak 

jauh, dan penyaluran tradisi. Stratifikasi sosial semakin berkembang, dan ditentukan 

oleh prinsip yang berlaku umum. Nilai-nilai dilegitimasi secara sekuler. Tipe 

masyarakat modern, dicirikan oleh diferensiasi total empat subsistem sosial(daya 

adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola ); dominasi peran 

ekonomi, ditandai oleh produksi masa, organisasi birokrasi, perluasan pasar dan uang  

sebagai arena dan alat pertukaran; perkembangan sistem hukum sebagai mekanisme 

utama koordinasi dan kontrol sosial; stratifikasi berdsasarkan kriteria prestasi 

universal; dan perkembangan jaringan hubujgan sosial bersifat impersonal, 

menengah, dan kompleks.  

Teori modernisasi menurut Sztompka (2004:115-164) merupakan wujud 

terakhir pemikiran evolusianisme. Teori ini sangat populer di saat terbentuknya pada 

tahun 1950-an dan pertengahan tahun 1960-an.  Pandangan teori ini menganggap 

perubahan sosial adalah unilinier, sehingga masyarakat yang kurang maju dapat 

mengikuti langkah masyarakat yang sudah maju.  Arah perubahan tidak dapat diubah, 

bergerak ke arah modernitas yang bercirikan sebagaimana negara Barat yang 

industrialis, kapitalis, dan demokratis. Gerakan ke arah perubahan terjadi secara 

bertahap, meningkat, damai,  dan tanpa gangguan. Tahapan yang dilalui masyarakat 

berjalan secara berurutan, tradisional, syarat tinggal landas, tinggal landas untuk 

tumbuh terus-menerus, dewasa, dan akan mencapai konsumsi massa (Rostow,1986). 

Faktor penggerak perubahan berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan  

pada akhirnya meniptakan progrevisme, yaitu perbaikan kehidupan sosial universal 

dan meningkatnya taraf hidup.  
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Mekanisme  modernisasi   dapat dijelaskan  melalui evolusi Darwinian dengan 

gagasannya tentang perjuangan mempertahankan hidup (survival of the fittest). 

Dalam persaingan antar kelompok dalam suatu masyarakat baik di bidang budaya, 

ekonomi, organisasi, dan keamanan;  derajat efisiensi dan daya adaptasi  sangatlah 

menentukan. Semakin tinggi  derajat dan daya tersebut, semakin besar peluang suatu 

masyarakat  memenuhi kebutuhan anggotanya pada tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi.  

Mekanisme modernisasi yang agak khusus dikemukakan oleh teori konvergensi. 

Bentuk klasiknya berkaitan erat dengan determinisme teknologi. Teknologi 

menimbulkan bentuk baru organisasi sosial, kehidupan poltik, pola budaya, perilaku 

sehar-hari, keyakinan, dan sikap. Dengan menganggap teknologi memiliki logika  

perkembangan yang digerakkan oleh serangkaian penemuan dan inovasi, maka cepat 

atau lambat dampak teknologi modernakan menimbulkan sindrom modernisasi 

menyeluruh, akan menghasilkan kesamaan atau keseragaman yang melanda berbagai 

masyarakat dan melenyapkan perbedaan lokal.  Studi empris yang meriset beberapa 

kawasan di tahun 1970-an, menunjukkan adanya keseragaman yang mencakup 

struktur pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, struktur demografi 

dengan menurunnya  angka kelahiran dan bertambah lamanya harapan hidup, 

perubahan dari sistem keluarga luas ke keluarga batih, bentuk baru pendidikan massa, 

pabrik  sebagai cara umum pengorganisasian tenaga kerja, peningkatan pendapatan 

per kapita,  munculnya pasar konsumen massa, dan demokratisasi kehidupan poltik 

(Weimberg. 1976: 356).  

 

2.2. Evolusi Ekonomi dan Evolusi Sosial 

 Evolusi ekonomi memiliki kaitan yang erat dengan evolusi sosial. Pelaku 

ekonomi adalah masyarakat sebagai kekuatan sosial dalam evolusi ekonomi. Dalam 

bidang ilmu lain, hubungan antara potensi ekonomi dan potensi sosial ini nampak 

dalam kajian sejarah ekonomi dan kajian sejarah sosial, antara keduanya tidak dapat 

dipisahkan (Hill, 1961). Evolusi ekonomi sebagai teori ekonomi menurut aliran klasik 
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dan neo klasik menjadi terurai dari paham dan filsafat-filsafat moral. Hubungan yang 

erat antara teori ekonomi dan filsafat moral sering didefinisikan ahli ekonomi sebagai 

ahli ilmu jiwa dan filsafat moral (Myrdal, 1988: 83-85). 

        Evolusi ekonomi sebagai proses waktu merupakan suatu perubahan yang 

gradual, suatu perubahan yang mengedepankan waktu, ruang dan lingkungan 

sehingga evolusi ekonomi menjadi subsistem dari masyarakat yang lebih kontinyu 

daripada suatu revolusi yang membawa perubahan secara drastis. Wertheim (1976) 

seorang guru besar bidang sejarah dan sosiologi, menerbitkan sebuah buku dalam 

bahasa Belanda berjudul  De Lange Mars Der Emancipat. Bab I dan bab II buku 

tersebut membahas konsep teoritik masalah evolusi. Wertheim menyajikan 

argumentasi teoritik tentang evolusi yang bersifat ilmiah semata. Wertheim 

memisahkan ilmu sosial dan ilmu politik dalam pemikirannya sehingga dianggap ahli 

sejarah yang menyimpang dari patron (Wertheim, 1976). Konsep Wertheim berbeda 

dengan ahli filsafat sejarah lain, yaitu Brian Fay. Fay (2002)dalam karangannya yang 

berjudul  “Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer”, justru menampakkan adanya 

keterkaitan antara ilmu sosial dengan ilmu politik  . 

       Sementara itu menurut Heraclitus “dunia berubah terus, mengalir terus dan 

kestabilan hanyalah ilusi. Seseorang tidak dapat menjejakkan kaki pada sungai yang 

sama untuk kedua kalinya” (Solomon & Higgins, 2003 : 60). Berbicara Evolusi  sama 

dengan berbicara tentang perubahan. Perubahan dapat dibayangkan sebagai sesuatu 

yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, berurusan dengan perbedaan keadaan yang 

diamati antara sebelum dan sesudah waktu yang diamati. (Strasser & Randal dalam 

Piotr Sztompka, 2004: 3). Demikian juga dalam kehidupan sosial, perubahan sosial 

dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi didalam atau mencakup sistem 

sosial lebih tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka 

waktu berlainan. Hawley mendefiniskan perubahan sosial sebagai “setiap perubahan 

yang tak terulang dari sistem sosial sebagai satu kesatuan” (Hawley dalam 

Sztompka, 2004 : 3)    
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Isu perubahan sosial telah menjadi sasaran utama kajian sosiologi sejak awal 

kelahiran sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu. Tidak hanya sosiologi,  

perubahan sosial sebenarnya menyentuh ilmu-ilmu sosial lainnya seperti apa yang 

dikatakan oleh Haferkamp & Smelsera “setiap teori ilmu sosial, apapun titik tolak 

konseptualnya, tentu akan tertuju pada perubahan yang menggambarkan realitas 

sosial”. Perubahan sosial harus diamati dan dipahami secara cermat karena 

perubahan sosial menyangkut baik kehidupan individu maupun masyarakat sehingga 

ketidak harmonisan didalam menyikapi perubahan ini akan dapat menimbulkan 

gejolak sosial,  seperti yang dikatakan Lenski & Lenski “segala aspek kehidupan kita 

dipengaruhinya, tak ada yang luput : seni, ilmu, agama, moral,  pendidikan, politik, 

ekonomi, kehidupan keluarga, bahkan juga aspek terdalam dalam kehidupan kita” 

(Sztompka :2004 :v). ditegaskan lagi oleh Giddens dalam menyikapai perubahan 

sosial revolusioner diakhir abad 20 “Kita hidup di era perubahan sosial yang 

mengagumkan, yang ditandai oleh transformasi yang sangat berbeda dari yang 

pernah terjadi di era sebelumnya. Keruntuhan sosialisme Sovyet, makin 

berkurangnya pembagian kekuasaan dunia atas dua blok, pembangunan sistem 

komunikasi global yang makin intensif, makin berjayanya kapitalisme ketika 

kesenjangan dunia makin parah dan meluasnya masalah ekologi. Semua persoalan 

itu menjadi tantangan ilmu sosial dan tantangan itu harus dihadapinya” (Sztompka, 

2004 : v) 

Konsep penting dalam studi tentang perubahan sosial adalah modernitas atau 

pola sosial (social patterns) yang terkait dengan industrialisasi (Sunyoto Usman, 

2004 : 139). Modernisasi dan industrialisasi merupakan  perubahan sosial yang tidak 

bisa dilepaskan dari  peran ekonomi seperti yang dinyatakan oleh Reinhard Bendix 

“industrialisasi adalah perubahan ekonomi yang disebabkan teknologi berdasarkan 

ditemukannya sumber-sumber energi sebagai akibat perkembangan riset ilmiah “ 

(Agus Salim, 2002 : 149). Peran ekonomi yang begitu penting dalam perubahan 

sosial menjadi relevan dengan thesis marx Historical Materialism  yang mengungkap 

bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materinya. Ekonomi adalah 

determinan fundamental, yang dengannya lantas muncul superstruktur legal dan 
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politis serta bentuk-bentuk kesadaran sosial yang pasti (Beilharz , 2002 : 274). Ada 5 

formasi perubahan sosio-ekonomi masyarakat menurut Marx : komunitas primitive, 

perbudakan feodalisme, kapitalisme dan komunisme. yang dapat dirumuskan lebih 

sederhana yang meliputi bagian-bagian paling penting : 1) prakelas, yakni ketika 

masyarakat belum mengenal alienasi (komunitas primitif), 2) masyarakat berkelas 

yang menyebabkan alienasi (perbudakan, feodalisme dan kapitalisme), dan 3) 

masyarakat tanpa kelas yang tak mengenal alienasi (komunisme) (Sztompka, 2004 : 

203). 

Durkheim (dalam Beilharz, 2002 : 106) melihat perubahan sosial dengan 

mengamati sifat-sifat interelasi individu. Menurutnya, surutnya otoritas keyakinan-

keyakinan moral tradisional bukanlah indikasi adanya disintegrasi sosial melainkan 

sebgai perubahan sosial, dalam arti pergeseran historis dari suatu bentuk tatanan 

sosial yang didasarkan pada keyakinan bersama dan kontrol komunal yang ketat 

(solidaritas mekanis) menuju tatanan yang berdasarkan ketergantungan mutual antar 

individu yang relatif otonom (solidaritas organis). 

 

2.3.   Pendekatan Evolusi Ekonomi 

Terdapat beberapa model  untuk mengurai jalannya evolusi ekonomi. Salah satu 

di antaranya adalah pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi melalui 

teori ekonomi pembangunan.  Teori ini berkembang pasca perang dunia ke-2, 

terutama menyoroti fenomena perubahan sosial ekonomi yang terjadi di negara 

sedang berkembang.  Teori ini semakin berkembang, sehingga memunculkan disiplin 

ilmu tersendiri yang dikenal dengan ilmu ekonomi pembangunan. Inti dari ilmu ini 

adalah bagaimana mempercepat evolusi ekonomi melalui pembangunan. Untuk itu, 

perlu dicari dan dijelaskan faktor penghambat dan  pendorong  evolusi ekonomi yang 

dipercepat melalui  pembangunan ekonomi; dan menyusun tujuan, target, ataupun 

solusi terhadap masalah non ekonomi sebagai dampak dari proses ekonomi. 

Suatu hal yang menarik, meskipun terdapat berbagai variasi teori ekonomi 

pembangunan, namun terdapat beberapa persamaan sebagai berikut.  Pertama,  
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evolusi ekonomi berhasil apabila pendapatan  masyarakatn yang bersangkutan secara 

riil meningkat. Kedua, evolusi ekonomi bukan suatu proses linier. Kondisi ekonomi, 

sosial, atau poltik yang berbeda, sehingga masalah  pembangunan berbeda pula. 

Ketiga, evolusi ekonomi sangat membutuhkan penunjangan aspek non ekonomi dari 

masyarakat, seperti sistem politik, sikap, dan kebudayaan. Keempat, evolusi ekonomi 

tidaklah selalu stabil, homogen, dan berkembang dengan teratur. Terdapat 

kemungkinan adanya kemacetan, kemunduran, atau tumbuh secara lambat; meskipun 

kecenderungan pertumbuhannya  akan semakin baik. Kelima, proses pembangunan 

ekonomi sangat ditentukan oleh keputusan para perencana yang banyak dipengaruhi 

oleh orientasi targetnya, yaitu target kelompok tertentu atau masyarakat pada 

umumnya (Albert Widjaja,1988).  

Lebih lanjut, llmu ekonomi pembangunan pada umumnya berimpit dengan 

masalah struktur ekonomi dan pertumbuhan di negara sedang berkembang. Sehingga 

sampai saat ini pembahasan mengenai pembangunan ekonomi dapat dibedakan pula, 

dalam hal ini menjadi dua kelompok besar. Pertama, pendekatan mikro yakni 

mencakup tentang fungsi-fungsi ekonomi, pasar, kelembagaan, mekanisme alokasi 

sumber daya, pendapatan  dan pendistribusiannya dengan meminimalkan sejarah 

ekonomi dan proses jangka panjang perubahan struktur ekonomi. Sebaliknya 

pendekatan kedua, cenderung pada kajian mengenai proses perubahan struktural 

jangka panjang yang mengiringi pertumbuhan. Yang mencakup mengenai beberapa 

fenomena ekonomi seperti industrialisasi, urbanisasi, tranformasi pertanian cakupan 

pembahasan seperti ini dinamakan “pertumbuhan ekonomi modern”. 

Dengan demikian telaah perubahan stuktural merupakan pendekatan makro 

yang memiliki jangkauan jangka panjang dan menyeluruh. Meskipun demikian, 

secara umum fokus kajian dari perubahan struktural adalah industrialisasi. Sementara 

itu, struktur perekonomian  memiliki pengertian sebagai komposisi yang bersifat 

agregasi. Pada kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium), perubahan struktur akan 

dapat menjadi sumber potensial untuk pertumbuhan. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa perubahan struktural yang berimpit dengan masalah pembangunan ekonomi 

disebut sebagai transformasi struktural (structural tranformation)   

Salah satu pendekatan sejarah tentang transformasi struktural adalah 

“pendekatan tahapan” (stage approach) yang dikemukakan oleh Rostow (1960). 

Tahapan yang terpenting dari lima tahap Rostow adalah “tahapan tinggal landas” 

(take off), yakni tahapan yang mensyaratkan tingkat akumulasi kapital tertentu dan 

adanya sektor unggulan (the leading sector) yang menyebabkan tranformasi 

struktural. Kritik utama terhadap pendekatan ini adalah tidak adanya mekanisme 

endogen sebagai transisi diantara tahapan, dan konsep prasyarat untuk tinggal landas. 

Pendekatan historis lainnya yakni pendekatan yang dikemukakan oleh Gerschenkron 

(1962). Dia menyatakan bahwa kecepatan industrialisasi di negara-negara Eropa yang 

berbeda disebabkan perbedaan tingkat ekonomi awal membangun. Sehingga 

pembangunan bagi sebuah bangsa sangat bergantung oleh kemampuan awal bangsa 

itu. Dia mencontohkan beberapa negara di Eropa yang telah memiliki prasyarat ketika 

mulai membangun, seperti adanya sektor perbankan, akan berbeda dengan yang tidak 

memiliki prasyarat itu.  

Sementara itu, pembahasan tranformasi stuktural yang bersifat analitis telah di 

mulai sejak Harrod-Domar yang lebih melihat dari sisi permintaan. Sementara dari 

sisi penawaran terdapat model pertumbuhan Solow.  Fokus dari tranformasi struktural 

adalah pergeseran akumulasi kapital. Akumulasi dari kapital baik fisik atau manusia; 

dan pergeseran permintaan, perdagangan, produksi dan tenaga kerja merupakan  

masalah inti dari tranformasi, disamping adanya perkembangan sosial ekonomi Yang 

terakhir mencakup perubahan lokasi aktifitas ekonomi seperti urbanisasi dan aspek-

aspek lain yang berhubungan dengan industrialisasi seperti transisi demografi dan 

distribusi pendapatan. Kuznet juga menekankan bahwa perubahan struktur  tidak 

hanya pada masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial kelembagaan dan 

kepercayaan yang melingkupinya (Chenery dan Syrquin,1975; Syrquin, 1988). 

Penerapan konsep tranformasi struktural di Indonesia sudah sangat luas. 

Beberapa artikel dan buku yang mengulas masalah tranformasi struktural ini sudah 
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cukup banyak. Pelopor studi tentang tranformasi struktural di Indonesia dilakukan 

oleh Mohammad Arsjad Anwar (1985) yang dilanjutkan oleh Sumitro 

Djojohadikusumo (1994) dan Hal Hill (1996). Ketiga karya tulis itu menengarai 

bahwa sumbangan sektor pertanian di Indonesia terhadap PDB mengalami 

penurunan, sebaliknya sektor industri dan jasa mengalami peningkatan yang pesat. Ini 

membawa menunjukkan bahwa proses tranformasi struktural, khususnya pada masa 

Orde Baru, telah terjadi, kendati pun tidak dipungkiri menyisakan beberapa masalah 

lain seperti masihnya banyaknya kemiskinan, kesenjangan dan keterbelakangan di 

beberapa daerah.  

Konsep tranformasi struktural di sini dipergunakan untuk menganalisis evolusi 

ekonomi Kota Solo dan sekitarnya. Di sini akan dilihat proses perubahan bentuk 

struktur dari sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer adalah sektor 

pertanian yang termasuk di dalamnya adalah sektor perkebunan, peternakan, 

sementara sektor sekunder adalah sektor industri, sedangkan sektor tersier adalah  

sektor jasa. Selain itu, dalam pembahasan proses tranformasi Kota Solo ini akan 

melihat pereseran aspek akumulasi, distribusi dan demografi serta masalah-masalah 

sosial yang melingkupinya. 

Sementara itu, terdapat beberapa pendekatan lain yang akan mendukung proses 

tranformasi struktur Kota Solo dan sekitarnya. Pertama, pendekatan yang akan 

melihat perkembangan kota dari sudut mikro atau proses terbentuknya sebuah kota. 

Yang mengacu pada  teori Central Place Theory (CPT) yang diperkenalkan oleh Von 

Thunen (1826-1863) dan dikembangkan oleh Walter Christaller (1936).  CPT 

merupakan konsep dasar tentang perkembangan perkotaan yang menjelaskan 

hubungan antara tempat sentral dengan wilayah pengaruhnya (hinterland) serta 

merumuskan hirarkinya. Dalam konsep ini peranan transportasi dan alokasi ruang 

dalam pembentukan kota menjadi sangat penting (Sullivan,2003). Kedua, pendekatan 

yang menggabungkan faktor ekonomi, sejarah dan masalah politik yang sering 

disebut sebagai pendekatan ekonomi politik. Seperti definisi yang dikemukakan  oleh 

Sumitro Djojohadikusumo (2000:55) tentang ekonomi politik yakni ”penggabungan 
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analisis ekonomi dan sejarah dalam konteks politik dan relevansinya bagi perubahan 

sosial”. Dengan metode ini,  permasalahan dalam evolusi Kota Solo akan dianalis 

secara komprehensif baik ditinjauan dari ekonomi, sejarah dan politik yang sangat 

berpengaruh terhadap dinamika pembentukan Kota Solo.  

Beberapa studi tentang sejarah daerah dan kota yang menggabungkan 

pendekatan ekonomi, sejarah dan politik telah dilakukan di beberapa tempat. Studi 

yang berdimensi sejarah dan ekonomi regional telah dilakukan oleh Hal Hill (1989) 

dan Dick, Fox dan Mackie (1997). Hal Hill (1989) menjadi editor  tulisan dari 

beberapa pakar ekonomi regional untuk mempotret tranformasi struktura propinsi-

propinsi di Indonesia. Terdapat 23 propinsi yang dianalisis dalam studi ini yang 

memunculkan faktor-faktor utama yang dihadapi oleh tiap-tiap daerah tersebut. 

Sementara studi lain yang masih berbasis daerah adalah studi Dick, Fox dan Mackie 

(1997) tentang Jawa Timur. Menurut mereka Jawa Timur adalah model yang paling 

ideal dalam pembangunan yang berimbang di Indonesia. Di sini semua dimensi 

pembangunan dibedah mulai masalah pertanian, industri, demografi dan yang paling 

penting adalah visi pemerintahan yang pro kepada rakyat. Dari semua dimensi itu 

menyatu dalam tekad bagaimana memajukan daerah, sehingga pada dekade 1980-an 

sampai 1990-an, Jawa Timur merupakan propinsi yang paling tumbuh secara 

berimbang.   

Sementara studi tentang kota dengan pendekatan lebih bersifat transdisiplin 

dilakukan oleh Liem Thian Joe yang menulis tentang Kota Semaranga. Tulisan ini 

diterbitkan pertama kali pada tahun 1931 yang kemudian terbitkan ulang pada tahun 

2004. Sebagai hasil tulisan jurnalistik, buku ini tidak menggunakan metode akademis, 

melainkan diskripsi tentan peristiwa dan tempat-tempat penting pada masa itu. Studi 

lain yang menggunakan pendekatan antropologi dan penggunaan tata ruang dilakukan 

oleh Colombijn (2006). Studi yang aslinya dilakukan pada dekade 1980-an ini 

meneliti sejarah Kota Padang Sumatera Barat. Fokus dari studi ini adalah sejauh 

mana sejarah peruntukkan ruang di kota yang menyangkut aspek regulasi, kebijakan 

dan para pelaku yang mendiaminya.  
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Lebih lanjut, penelitian yang mengambil tema evolusi ekonomi daerah  Solo  

pada hakikatnya ingin melihat perubahan-perubahan sosial khususnya perubahan 

ekonomi yang terjadi di Solo. Untuk lebih memperjelas arah penelitian, istilah 

ekonomi dapat dibagi menjadi 2 pengertian : arti substantif dan arti formal. Arti 

substantif adalah melihat bahwa kehidupan manusia tergantung pada alam dan 

lingkungan sosialnya. Arti formal adalah melihat peran logika dalam mengatur 

hubungan-hubungan unsur-unsur yang terkait. Arti substantif mementingkan fakta 

sedang arti formal mementingkan logika (Polanyi dalam Granovetter & Swedberg, 

1992 : 29). Penelitian ini cenderung melihat arti formal ekonomi dalam melihat 

perubahan-perubahan yang terjadi selama dalam kurun waktu tertentu. 

Pendekatan yang digunakan, melalui  pendekatan transdisiplin sebagaimana 

dianjurkan oleh Gunnar Myrdal (1968) dalam analisis ilmu sosial. Di sini akan 

dilakukan pendekatan Dari ranah  ekonomi pembangunan akan digunakan teori 

tranformasi struktural sebagai acuan utamanya. Sementara itu, pendekatan lain seperti 

ekonomi perkotaan, ekonomi politik, sejarah perkotaan dan sosiologi akan menjadi 

alat analisis pendukung dari studi ini. 

 


